ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ
Използвани на уебсайта
www.estera.bg
Кукитата/Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет
страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за
Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет
страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и
записва и други. Някои от бисквитките са необходими за нормалното функциониране нa
www.estera.bg а други, за да направим по-приятно използването на уеб сайта ни. Можете да
контролирате тези бисквитки, които подобряват потребителското изживяване, чрез функцията
„управление на данните и бисквитките“ налична във Вашия браузър. Уебсайтът използва
следните типове бисквитки:
 Задължителни бисквитки: това са бисквитки, които са основни, за да се осъществи
действието което искате, като например да влезете в личния си акаунт. Ако откажете
бисквитките като промените настройките на устройството си, няма да можем да гарантираме
пълното функциониране на нашия Интернет сайт по време на вашето посещение в него.
 Бисквитки за по-добра работа: това са бисквитки, които подобряват работата на нашия
Интернет сайт, например за анализи, които ни позволяват да знаем как се използва сайта ни
и къде може да се подобри. Тези бисквитки се използват, за да се събира информация за
начина, по който посетителите използват нашия сайт. Тя се събира анонимно и съдържат
броя на посетителите, откъде са, както и страниците, които са прегледали.
 Маркетинг бисквитки: тези бисквитки се използват, за да се разпространяват специални
рекламни съобщения към определено идентифицирано устройство (а не към определен
човек, идентифициран чрез името си или по друг начин), които са адаптирани към дейността
на Интернет сайта, свързан с това или друго устройство (например, кликване върху рекламни
банери, посетени подстраници, търсене по ключови думи). Тези бисквитки се използват
също, за да се ограничи броя пъти, в които се вижда дадена реклама от даден потребител,
както и да се измери ефективността не една рекламна кампания. Те могат също да запаметят
факта, че е бил посещаван даден сайт в зависимост от устройството и да препратят тези
данни на маркетингови компании. Бисквитките за маркетинг на нашия сайт се управляват от
трети лица с наше позволение. Те също така позволяват да се идентифицира рекламния
източник от който ползвателят е бил пренасочен към нашия Интернет сайт, така че да можем
да знаем дали е интересен за нас, за да инвестираме във въпросния рекламен източник.
 Функционални бисквитки: тези бисквитки подобряват функционалността и работата на
нашия Интернет-сайт, често пъти вследствие на точно определено действие от страна на
ползвателя. Например можем да персонализираме съдържанието, което ви се предлага или
да запаметим вашите предпочитания.
 Бисквитки за споделяне в социални мрежи от трети лица във връзка с контакти в
социалните мрежи: включването на социални мрежи позволява запазването на бисквитки
от техните доставчици. Тези бисквитки позволяват на нашите ползватели да споделят
информации с конкретната социална мрежа, но позволяват също така на администратора на
мрежата да натрупва информации, засягащи използването на Интернет-сайта от ползвателя
в неговия профил.

Налични са и функционалности за преглед на поведение и данни, които са собственост на трети
страни. Такива са например:
- Google analytics - С цел анонимна статистика на броя потребители, посетили Уебсайта, както и
поведението им по време на посещението;
- Facebook PIXEL – Таргетирана реклама на нашите продукти;
- Google Remarketing – ще можете да видите нашите реклами, когато посещавате уебсайтове,
които имат сложени Google банери;
2.1. Можете да управлявате бисквитките на нашия и други сайтове, чрез настройките на Вашия
браузър, който използвате.
Cookie settings за Internet Explorer
Cookie settings за Mozilla Firefox
Cookie settings за Google Chrome
Cookie settings за Safari
За да се откажете от проследяване от Google Анализ в нашите уеб сайтове, използвайте
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с реклами, базирани на
интересите ви, посетете на www.youronlinechoices.eu/bg
За Ваше удобство по-долу са линкове към настройките на бисквитките на няколко популярни
браузъра. Уебсайтът www.allaboutcookies.org също съдържа полезна информация във връзка с
употребата на бисквитки.

